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Název práce: 
 
Diverzita a sukcese spontánní vegetace v městském prostředí 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Popsat specifika vegetace a její dynamiky v městském prostředí a faktory, které ji 
ovlivňují. 
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na 4 hlavní kapitoly: 1) Sukcese obecně, 2) Faktory ovlivňující 
městskou vegetaci, 3) Sukcese ve městě a 4) Diverzita rostlin ve městě. Práce je 
logicky členěna od obecných poznatků plynule přecházejících v užší zaměření práce.  
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
/ 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Dobrá, práce je psána kultivovaným jazykem bez pravopisných, stylistických chyb i 
překlepů. Citace jsou použity správně. Chybí však jakákoliv grafika, která by 
doprovodila text. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila své cíle coby literární rešerše dané problematiky a dobrý teoretický 
základ pro pravděpodobně navazující diplomový projekt. Některé části jsou však až 
příliš obecné, téměř „učebnicové“. Chybí mi tu též konkrétnější zaměření na budoucí 
lokalitu diplomové práce, Prahu (popř. Prahu 4). 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Ad kapitola 4.4.: Je ve městě větší podíl ohrožených druhů (např. podle červené 
knihy), nebo je tam větší podíl druhů, které jsou tímto prostředím ohroženy? Co 
znamená „ohrožené nepůvodní druhy“, byl by nějaký příklad? 
 
Ad Závěr: Co je pro přírodu a obyvatele velkoměsta lepší, udržovat raná druhově 
bohatá sukcesní stádia, složená však hlavně z neofytů, nebo spontánně vzniklá 
pozdější sukcesní stadia, druhově chudší a složené hlavně z běžně se vyskytujících 
rostlin (tj. „homogenizovaných“)?  
Nebo raději kultivovanou zeleň typu parků apod.? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 31. 5. 2017. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2016-pravidla.pdf

